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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen och medlemmar 
Valda till styrelsen för år 2021: 
Ingmar Rahm(ordf.), Rolf Svensson (v.ordf.), Åke Perman(sekr.), Eva Dahllöf(kassör), Birgitta 
Waldenborg, Hans Wessman, Henrik Jensen, Krister Hillefors, Magnus Andersson, Per Estreen. 
Revisor är Karin Poulsen. 
Valberedningen har bestått av Åke Perman och Rolf Svensson. 
 
Under verksamhetsåret har vi haft 13 styrelsemöte: 18 januari, 15 feb, 1 mars, 29 mars, 20 april, 
10 maj, 9 juni, 22 juni, 4 aug, 1 sep, 29 sep, 25 okt, 29 nov. 
 
Årsmötet och konstituerande möte hölls sent, 3 maj, p.g.a. pandemin. 
 
Antalet medlemmar i föreningen uppgår till ca 40. 
 
Utåtriktad verksamhet i kvarnen 
Verksamheten i Hillefors Grynkvarns Museiförening har under 2021 präglats av Coronapandemin 
men också av en mycket hög aktivitet. 
  Pandemin tvingade oss att hålla några styrelsemöten digitalt och några som kombinerat digitala 
och fysiska. Evenemang i kvarnen har inte kunnat hållas som planerat men muséer inte haft 
riktigt lika hårda restriktioner som annan verksamhet. En del egna aktiviteter men även uthyrning 
har vi haft: 
  Galleriet har hyrts för en musikvideoinspelning, bröllopsfest och barnkalas. Vi har guidat Lerums 
fotoklubb och klasser från Stenkulans skola och Rydsbergsskolan. Vi har haft en fotoutställning 
med Heléne Fallermo samt konsert med Gruppen 3. 
 
Vi startade upp på våren med Kvarndagar som vanligt, 24 – 25 april. Det var café, industrihistorisk 
föreläsning av Birgitta Waldenborg och en fotoutställning av Floda bon Håkan Jernehov samt 
slöjdhantverkare. På söndagen var det dessutom meditation och utomhusyoga med Cecilia 
Ringedal. 
 
Släkten Hillefors hade släktträff i kvarnen 23 oktober. 
 
Vi bjöd på frukost i samband med kommunal företagsaktivitet 18 oktober. 
Tasspalatset har hyrt kvarnen vid fyra tillfällen för ”nosework”. 
MediYoga har haft yogagrupper i Naturrummet i den omfattning som restriktionerna tillåtit. 
Vi hade öppet i kvarnen när Lerum Energi invigde fiskvägen förbi kraftverket 27 november. 
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På Kulturarvsdagarna 11 – 12 september hade vi öppet. På programmet stod konstutställning, 
guidning om turbiner, axlar och kugghjul för nördar, föreläsning ”I Kungsådrans spår”, göra egna 
havregryn samt prova spiraltriören, honungsförsäljning och fika. 
 
Under 2021 hade vi helgöppet samtliga lördagar och söndagar från 3 juli till 29 augusti. 
Caféverksamhet, utställning av Birgitta Waldenborgs textilapplikationer, guidningar såväl digitalt 
som fysiskt stod på programmet på helgerna. Besökare har också kunnat delta i ”Museiresan”. 
Museiresan är ett samarbete med NAV, Innovatum och Kulturskolan och är till för att aktivera 
barn på arbetslivsmuseer. 
Öppethållandet har varit ett lyft för kvarnen. Pandemin har ökat intresset för utomhusaktiviteter 
i närmiljön och många har besökt kvarnen, ca 800, ofta som en del i att de gått Gotaleden. 
 
Övrigt 
  Vi har även deltagit i aktiviteter utanför kvarnen, bl.a. deltog vi med en utställningsmonter i 
”Forum Kulturarv” anordnat av Kulturarvsakademin på Göteborgs Universitet och flera 
medlemmar har gått en kurs i kvarnmekanik och i Att betjäna en ångpanna. Rolf Svensson deltog 
i Samverkansdag Prisma Västra Götaland på Textilmuseet i Borås.  
 
Driftsättning 
   Arbetet med att få kvarnen i driftbart skick har fortsatt under året. När kvarnrännan 
provtrycktes hösten 2020 brast ett par stolpar, dessa har lagats. Ställaget, dvs bjälkarna för 
huvudaxel och pådragsaxel har lagts på plats. Pådraget har monterats. Innan pådraget kunde 
monteras gjöt vi nya delar till den. Det var ett litet kugghjul, ett kuggsegment och ”skäddan”, ett 
”stag” som håller pådragaxeln på plats. Dessa delar gjöts på Månsarps Gjuteri. Hans Wessman var 
med på plats under gjutningarna. Under perioden augusti t.om. november har vi haft arbetsdag i 
stort sett varje tisdag. Vi har varit 5 – 10 deltagare. Arbetsdagarna har varit viktiga för att få 
kontinuitet i driftsättningsarbetet. 
 
Vi har även byggt ett virkesupplag i benstampen och påbörjat en ramp till den blivande ingången 
till Naturrummet. 
 
Sociala medier, hemsidan och Havregrynet 
Vår hemsida uppgraderas kontinuerligt när det händer något av intresse och i almanackan kan 

man se kommande händelser och uthyrning av lokaler. Havregrynet kommer ut ca 6 gånger per 

år och visar på vad som har hänt och vad som är på gång i kvarnen. På Facebook och Instagram 

uppmärksammas vad som är på agendan för tillfället. Allt för att föreningen skall synas så mycket 

som möjligt till en ringa kostnad. 

Medlemsskap 
Föreningen är medlem i flera intresseorganisationer: 
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   NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst. 
   Föreningen Retrovägen. 
   Föreningen Industrihistoria Väst. 
   ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. 
 
Ekonomi 
Föreningen får bidrag från många enskilda personer och organisationer. Utan detta stöd hade 
inte kvarnen kunna leva vidare och utvecklas. De fyra största bidragsgivarna under 2021 har varit 
Alingsås sparbank, Statens kulturråd, Lerums kommun samt Riksantikvarieämbetet. Ett stort tack 
till alla som stöttat oss ekonomiskt under 2021! 
 
Byggnaden 
Kvarnen ägs av Lerums kommun och kommunen har under året ombesörjt omläggning av taket 
på generatorbyggnaden. 
 
 
Styrelsen Hillefors Grynkvarns Museiförening 
 


